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 زار معامالت مسکن شهر تهران رد  گزارش تحوالت با            

 1400ماه  سال مرداد

 بانک مرکزي ج.ا.اريان

 اداره ربرسيها و سياستهاي اقتصادي

 1400 ماهشهريور

 تعالي سمهاب
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 1400سال  ماهمرداددر زارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران گ

خام سامانه ثبت  يکه برگرفته از آمارها «1400سال  ماهمرداددر  تحوالت بازار مسکن شهر تهران»گزارش 

شر منتتهيه و  يبانک مرکز دياقتصا يهااستيو س هايو مستغالت کشور است، توسط اداره بررس امالک معامالت

 :بر اساس اين گزارش .ه استشد

  واحد مسکوني  هزار 5/5 حدود هاي مسکوني شهر تهران بهتعداد معامالت آپارتمان، 1400سال  ماهمرداددر

  .دهدمينشان  کاهشدرصد  4/39 ماه مشابه سال قبل نسبت به و درصد افزايش 4/8 نسبت به ماه قبلکه رسيد 

 د و فروش يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده از طريق متوسط قيمت خري، مورد گزارشماه ر د

نشان  شيافزادرصد  1/3 قبلماه که نسبت به  ريال بود ميليون 7/309 هاي معامالت ملکي شهر تهرانبنگاه

 دهد.مي

 حجم معامالت مسکن  -1

سهال  مهاهمرداددر ا بهه تککيهک رمهر بنه در شهر تهران بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده

سهال سهاخت بها سهه   5واحهدهاي تها ، واحد مسکوني معامله شده 5499از مجموع  حاکي از آن است که 1400

 3/5قبهل حهدود  سهال ماهمردادسه  مذکور در مقايسه با . اندرا به خود اختصاص داده سه درصد بيشترين  2/33

تها  16" و "15تها  11" "،10تها  6" یهاگروه باال در قدمت هاي بابل به سه  واحدواحد درصد کاهش يافته و در مقا

  افزوده شده است. سال ساخت" 20

 )واحد مسکوني(      عمر بناهاي مسکوني معامله شده در شهر تهران بر حسب توزيع تعداد آپارتمان -1جدول                

 عمر بنا )سال(
 سهم درصد  درصد تغيير   ماهمرداد

1398 1399 1400  1399 1400  1399 1400 

 33.2 38.5  -47.7 153.8  1825 3492 1376 سال 5 تا

10-6  619 1663 1231  168.7 26.0-  18.3 22.4 

15-11  417 1176 818  182.0 30.4-  13.0 14.9 

20-16  491 1542 979  214.1 36.5-  17.0 17.8 

 11.8 13.3  -46.5 210.3  646 1207 389 20بيش از 

 100 100  -39.4 175.8  5499 9080 3292 جمع کل
 ماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور

حهاکي از آن اسهت  1400 سهال مهاهمرداددر توزيع تعداد معامالت انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران 

قراردادههاي بيشهترين تعهداد  ،از کهل معهامالت درصهدي  1/16بها سهه   5منطقه  ،انگانه شهر تهر22مناطق که از ميان 

 ديدرصه 8/8و  8/10 يهابا اختصهاص سهه  به ترتيب 2و  10مناطق  همچنينرا به خود اختصاص داده است.  نامهمبايعه

 سهال مهاهمرداددر ده در شهر تههران تعداد معامالت انجام شکل درصد از  2/73در مجموع اند. قرار گرفته ديبع يهادر رتبه
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( بهوده و 11و  1 ،7، 15 ،8 ،14 ،4 ،2 ،10 ،5 منهاطق ترتيب بيشترين فراوانهي شهامل )به منطقه شهر 10مربوط به  1400

 .اندتعداد معامالت را به خود اختصاص داده کل درصد از 8/26مانده باقيمنطقه  12

 1400 سال ماهمرداددر  هم از تعداد معامالت انجام شدهتوزيع مناطق شهر تهران برحسب س -1 نمودار

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 ماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام

 سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور

 تحوالت قيمت مسکن  -2

 ، متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده از طريق1400سال  ماهمرداددر 

به  ماه مشابه سال قبلو  ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل 7/309هاي معامالت ملکي شهر تهران گاهبن

 دهد.  درصد افزايش نشان مي 0/34و  1/3ب معادل يترت

 عملکرد معامالت انجام شده در شهر تهران -2 جدول

 شرح 

 1400  ماهمرداد درصد تغيير مقطع زماني

 1400 ردادم 1400 تير 1399 مرداد
نسبت به ماه 

 قبل
نسبت به ماه 

 مشابه سال قبل

 39.4- 8.4 5499 5071 9080 )واحد مسکوني( تعداد معامالت

 34.0 3.1 309701 300447 231078 )هزار ريال( متوسط قيمت هر متر مربع
 محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشورماخذ: 

 بيشترين متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي مسهکوني معاملهه ،گانه شهرداري تهران 22ميان مناطق در 

. است تعلق داشته 18 ميليون ريال به منطقه 1/144 باو کمترين آن  1 ميليون ريال به منطقه 6/645شده معادل 

 .دهندنشان ميصد افزايش در 8/47و  2/22به ترتيب  1399ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال 
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 يال(ر ميليون)                   تهران شهر مناطق معامله شده مسکوني واحد زيربناي مربع متر يک قيمت متوسط -2نمودار                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور

 هاي آماري بازار معامالت مسکنر شاخصساي -3

 توزيع فراواني تعداد معامالت بر حسب قيمت يک متر مربع بناي واحد مسکوني -1-3

سهال  مهاهمرداددر توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب قيمت يهک متهر مربهع بنها 

به ازاي هر متهر مربهع " ميليون ريال 200تا  150" قيمتي دامنه واحدهاي مسکوني درحاکي از آن است که  1400

 يهاو دامنهه اسهت خود اختصهاص دادهدرصد، بيشترين سه  از تعداد معامالت شهر تهران را به  2/17 با سه  بنا

 ديبعه يهادر رتبههدرصهد  7/12و  9/15 يهاسهه  بابه ترتيب ميليون ريال  "300 تا 250"و  "250تا  200" قيمتي

درصد واحدهاي مسکوني بها قيمتهي  4/59اي بوده است که ماه، توزيع حج  معامالت به گونه در اين اند.قرار گرفته

 .اندميليون ريال( معامله شده 7/309کمتر از متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسکوني شهر تهران )

 )ميليون ريال/ درصد(  بنا مربع متر يک قيمت حسب بر شده معامله مسکوني واحدهاي تعداد فراواني توزيع -3 دارمون

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 ماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور
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 توزيع فراواني تعداد معامالت بر حسب سطح زيربناي هر واحد مسکوني -2-3

 مهاهمرداددر يربناي هر واحد مسهکوني توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب سطح ز

متهر  "60تها  50" دهد، بيشترين سه  از معامالت انجام شده به واحدهاي مسکوني با زيربناينشان مي 1400 سال

بهه  متهر مربهع" 80تها  70و "" 70تا  60بناي "اختصاص داشته است. واحدهاي داراي زيردرصد  9/14 با سه مربع 

واحهدهاي  ايهن مهاه، در مجمهوع در .انهدگرفتهقهرار  ديبعه يهادر رتبه ديدرص 7/12 و 2/14 يهابا سه  ترتيب

 .درصد از معامالت انجام شده را به خود اختصاص دادند 0/57متر مربع،  80مسکوني با سطح زيربناي کمتر از 

 درصد(ر مربع/ مت)      برحسب سطح زيربنا مسکوني معامله شده توزيع فراواني تعداد واحدهاي -4 نمودار
 

 

 

 

 

 

 : محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشورماخذ

 توزيع فراواني تعداد معامالت بر حسب ارزش هر واحد مسکوني -3-3

ي از حاک توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب ارزش هر واحد، 1400 سال ماهمرداددر 

ريال با  اردميلي" 0/15تا  0/10" ارزشواحدهاي مسکوني با هاي قيمتي مورد بررسي، در ميان دامنهآن است که 

 واحدهاي داراي ارزش. انددهاختصاص دا خودرا به بيشترين سه  از معامالت انجام شده درصد،  3/18اختصاص سه  

دي بع يهادر رتبه ديدرص 7/12و  7/17 هايسه اختصاص  بارتيب به تريال  ميليارد "0/20تا  0/15" " و0/10تا  0/5"

 0/20درصد از معامالت به واحدهاي مسکوني با ارزش کمتر از  6/50در مجموع در اين ماه، حدود . اندقرار گرفته

 .اختصاص داشته است ريال ميليارد

 (درصد /ميليون تومان)  واحد مسکوني  توزيع فراواني تعداد معامالت انجام شده بر اساس ارزش هر -5 نمودار

 

 

 

 

 

 
 ماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور  
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 تحوالت اجاره بهاي مسکن -4

 رشهد دهندهنشهان 1400 سهال ماهمرداددر  شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و کل مناطق شهري بررسي

 .باشدمي سال قبل نسبت به ماه مشابه ددرص 2/41 و 8/37 معادل به ترتيب

 )درصد(                 نسبت به ماه مشابه سال قبل بها در شهر تهرانو اجاره معامله شده قيمت مسکنرشد روند  -6 رنمودا
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 تغالت کشوربت معامالت امالک و مسبرگرفته از آمارهاي خام سامانه ث ؛قيمت مسکن -1: مآخذ
 يبانک مرکز يداداره آمار اقتصا ؛بهااجاره -2        

 ديبنجمع -5

درصد  4/8 قبلنسبت به ماه هزار فقره بود که  5/5 در حدود 1400 سال ماهمرداددر تعداد معامالت انجام شده 

 مت فروش يک متردر اين ماه متوسط قيدهد. نشان مي کاهشدرصد  4/39 مشابه سال قبلماه  نسبت به و افزايش

ماه مشابه سال  و به ماه قبلبود که نسبت ميليون ريال  7/309معادل  زيربناي واحدهاي مسکوني شهر تهران مربع

  .دهديدرصد افزايش نشان م 0/34و  1/3ب يقبل به ترت

بنا  شهر تهران به تککيک رمردر  يجارسال ماهمرداد بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده در

 اند.درصد بيشترين سه  را به خود اختصاص داده 2/33سال ساخت با سه   5که واحدهاي تا حاکي از آن است 

شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و در کل مناطق شهري نسبت به ماه مشابه  يماه مورد بررس در همچنين

 .دهددرصد رشد نشان مي 2/41و  8/37 معادل سال قبل به ترتيب

 

 

 

 

 



6 

 

 

 گزارش: پيوست

 مسکوني واحد بنايزير مربع متر يک فروش قيمت متوسط -3 جدول

 تهران شهر گانه 22 مناطق در انجام شده و تعداد معامالت واحدهاي مسکوني

 1400 سال ماهمرداد 

 )فقره( تعداد معامالت )هزار ريال( متوسط قيمت منطقه شهري

 259 645583 1منطقه 

 486 478738 2منطقه 

 189 610220 3منطقه 

 439 332559 4منطقه 

 888 370097 5منطقه 

 218 448860 6منطقه 

 264 306060 7منطقه 

 285 280728 8منطقه 

 136 218713 9منطقه 

 592 198523 10منطقه 

 226 209738 11منطقه 

 129 186645 12منطقه 

 166 280017 13منطقه 

 308 229712 14منطقه 

 272 171733 15منطقه 

 104 162937 16منطقه 

 123 156725 17منطقه 

 133 144108 18منطقه 

 41 171592 19منطقه 

 51 170028 20منطقه 

 135 235880 21منطقه 

 55 286635 22منطقه 

  5499 309701 متوسط شهر/سرجمع
 از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشورماخذ: محاسبات گزارش برگرفته                                           

 


